ZARZĄDZENIE NR 143/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania
wnętrz kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady
Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz
z 2017 r. poz. 345) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.,
których celem jest zebranie od mieszkańców uwag dotyczących koncepcji zagospodarowania wnętrz
kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o którch mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Szczecin, na których zostaną zaprezentowane
koncepcje zagospodarowania wnętrz kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonych
numerami 8, 9, 25, 38, 39, które odbędą się:
a) w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godzinie 16:30 w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie
Sąsiedzkim" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie – konsultacje dotyczące koncepcji
zagospodarowania wnętrza kwartału śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonego numerem
8, ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Jagiellońską – al. Piastów w Szczecinie,
b) w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie
Sąsiedzkim" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie – konsultacje dotyczące koncepcji
zagospodarowania wnętrza kwartału śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonego numerem
9, ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Monte Casino –
ul. Jagiellońską w Szczecinie,
c) w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie
Sąsiedzkim" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie – konsultacje dotyczące koncepcji
zagospodarowania wnętrza kwartału śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonego numerem
25, ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Ściegiennego – al. Piastów –
ul. Jagiellońską w Szczecinie,
d) w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 16:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie – konsultacje dotyczące koncepcji
zagospodarowania wnętrza kwartału śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonego numerem
38, ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Krzywoustego – ul. Ks. Bogusława X
w Szczecinie,
e) w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie – konsultacje dotyczące koncepcji
zagospodarowania wnętrza kwartału śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonego numerem
39, ograniczonego ulicami: al. Wojska Polskiego – ul. Śląską – ul. Więckowskiego
w Szczecinie;
2) spaceru studyjnego z mieszkańcami Miasta Szczecin po kwartałach oznaczonych numerami 8, 9,
25, 38, 39, na którym zaprezentowane zostaną koncepcje zagospodarowania wnętrz kwartałów
śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39, który odbędzie się
w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota) - rozpoczęcie o godzinie 11:00 przy Placu Zgody 1;
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3) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez:
a) umieszczenie koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów śródmiejskiej zabudowy
Szczecin, oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39 na stronach internetowych Urzędu Miasta
Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/
b) przyjmowanie od mieszkańców Miasta Szczecin w terminie od 10 kwietnia 2019 r. do dnia
10 maja 2019 r. uwag dotyczących koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów
śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit b, przyjmowane są za pomocą formularza
konsultacyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych
Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ oraz
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Arrmii Krajowej 1 w Szczecinie
i w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,
w formie elektronicznej i papierowej poprzez:
1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl;
2) wysłanie na adres: Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70456 Szczecin;
3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w
Szczecinie lub w „ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim" przy ul. Królowej Jadwigi 44B
w Szczecinie;
4) złożenie podczas otwartych spotkań w dniach 24-26 kwietnia 2019 r. oraz spaceru studyjnego
w dniu 27 kwietnia 2019 r., o których mowa w ust. 1. na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta
Szczecin prowadzącego spotkanie lub spacer.
3. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej co
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem otwartego spotkania w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną
jest Biuro Architekta Miasta.
§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się
Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin – Koordynatorowi ds.
Konsultacji Społecznych.
§ 5. Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości
w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:
http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii
i relacji z mieszkańcami.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
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Załącznik do zarządzenia Nr 143/19
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Formularz konsultacyjny dotyczący koncepcji zagospodarowania wnętrza kwartału
śródmiejskiej zabudowy Szczecin, oznaczonego numerem …… (proszę wpisać nr kwartału: 8, 9,
25, 38, 39)
1. Jak Pan/Pani ocenia koncepcję zagospodarowania wnętrza kwartału śródmiejskiej zabudowy
Szczecin (proszę zaznaczyć znakiem „X” i podać uzasadnienie):
a) ocena: (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę bardzo dobrą)
0

1

2

3

4

5

b) nie mam zdania

Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Czy zgłasza Pan/Pani uwagi dotyczące przedstawionej wizji obszaru po zmianie
zagospodarowania?
a) nie mam uwag
b) zgłaszam uwagi (należy wymienić jakie):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Czy zgłasza Pan/Pani uwagi dotyczące zaproponowanych rodzajów przekształceń we wnętrzu
kwartału?
a) nie mam uwag
b) zgłaszam uwagi (należy wymienić jakie):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Informacje na temat koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów śródmiejskiej zabudowy
Szczecin, oznaczonych numerami 8, 9, 25, 38, 39 dostępne są na stronach internetowych Urzędu
Miasta Szczecin ( http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ ).
…………………………………………………
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Data i podpis osoby wypełniającej formularz*
*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) w celach niezbędnych do promocji i realizacji czynności związanych z przedmiotowym
Konkursem.
Komunikat o realizacji obowiązku informacyjnego w wersji skróconej:
Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl.
Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku
informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15
rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Inspektorem ochrony danych w Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin jest: Pan
Grzegorz Holka, e-mail: gholka@um.szczecin.pl; tel.: 91 42 45 702
Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww.
rozporządzeniem.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto
Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.
Kompletny i podpisany formularz należy (opcje do wyboru):
1) przesłać na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl;
2) wysłać na adres: Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin;
3) złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej
1 w Szczecinie lub w "ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim" przy ul. Królowej Jadwigi
44B w Szczecinie;
4) złożyć podczas otwartych spotkań w dniach 24-26 kwietnia 2019 r. oraz spaceru studyjnego
w dniu 27 kwietnia 2019 r., na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin prowadzącego
spotkanie lub spacer.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-998142545
Imię: Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Instytucja: Gmina Miasto Szczecin
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 9 kwietnia 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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